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Dámy a pánové, 
 
v barevnosti titulní strany se zrcadlí minimálně dvě poselství. Téměř 
každý rok je stejně dlouhý, ale každý rok je jinak barevný. Rozdílnost 
zakoušíme bez rozdílu. Druhá interpretace je mnohem čitelnější. 
Hlásíme se k barvám loga našeho zřizovatele, kterým je Olomoucký 
kraj a vyjadřujeme poděkování kraji a věcně příslušné náměstkyni 
Mgr. Yvoně Kubjátové za podporu a pomoc v průběhu uplynulého 
roku. 
 
V roce 2013 uběhlo 30 let od založení organizace. Namísto oslav 
jsme se dali do práce – s podporou zřizovatele zahájila organizace 
rozsáhlou investiční činnost. Za plného provozu proběhla akce 
horizontální sanace zdiva. Ke konci roku bylo zahájeno zateplení 
objektu a přípravy na výměnu okenních výplní. Přínos akce: 
optimalizace podmínek prostředí ve vztahu k uživatelům a snížení 
nákladů na vytápění. Budova se obleče do nového, barevnějšího 
kabátu a nabízí se výzva, stavební činnost završit novým názvem 
organizace.  
 
V průběhu roku se zaměstnancům podařilo udržet kvalitu 
poskytované sociální služby v souladu se zákonem o sociálních 
službách a vnitřních pravidlech organizace. To dokladuje výsledek 
inspekce na kvalitu poskytované sociální služby, kterým organizace 
zdárně prošla a rovněž úspěšná kontrola na hospodaření 
organizace. Zaměstnancům organizace náleží ocenění a poděkování 
za odvedenou práci.  
 
Činnost organizace je mnohem barevnější a rozmanitější, než se 
podařilo vepsat do komentářů a grafů předložené výroční zprávy. 
Navštivte webové stránky www.ppd-lostice.cz a prohlédněte si 
fotografie z akcí nebo se vydejte na cestu do Loštic, jsme pár kroků 
od náměstí.   
 
Jsem přesvědčen, že význam organizace v regionu bude v dalším 
období sílit, což dokladuje narůst zájmu o poskytnutí námi 
realizované sociální služby.  
 
Ondřej B. Jurečka, ředitel 
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Sídlem organizace jsou Loštice. 
Město leží na řece Třebůvce, 
necelých 30 km od Olomouce. Loštice 
mají bohatou, bezmála 750 let starou 
historií. První zaručená zpráva 
pochází z roku 1267.  
 
Město skýtá řadu hodnotných kultur-
ních památek, např. kostel svatého 
Prokopa se zachovaným románským 
jádrem, klasicistní židovskou syna-
gogu z přelomu 18. století a židovský 
hřbitov. Ve středověku proslulo výro-
bou unikátní keramiky, tzv. loštický 
pohár. Loštice jsou místem výroby 
Olomouckých tvarůžků, které zde 
mají své muzeum.  
 
Pro občany v regionu organizace pů-
sobí od května 1983. Penzion pro 
důchodce Loštice je příspěvkovou or-
ganizací zřizovanou Olomouckým 
krajem, která poskytuje pobytovou 
sociální službu „chráněné bydlení“. 
Sociální služba má kapacitu 45 uživa-
telů.  
 
Vizí organizace je poskytovat sociální 
službu těm, kteří to potřebují; 
vytvořit jim podporu a pomoc pro ži-
vot v prostředí, které je podobné 
životu v jejich běžné domácnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppd-lostice.cz/
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  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 

Posláním sociální služby  
 

Posláním Penzionu pro důchodce Loštice je prostřednictvím poskytovaných 
sociálních služeb aktivně podporovat uživatele v udržení schopností a 
dovedností zvládat své každodenní potřeby a pomoci jim v naplňování těch 
potřeb, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo snížené 
soběstačnosti nejsou schopni sami zabezpečit. Jsme službou pro ty, kteří 
potřebují podporu a pomoc někoho dalšího, aby žili svůj život v našem 
zařízení podobně, jak ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou důstojností a 
bez omezení svých práv.  
 
NÁZEV ORGANIZACE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE 
PRÁVNÍ FORMA příspěvková organizace 
SÍDLO ORGANIZACE  Hradská 113/5, 789 53 Loštice 

KONTAKT 

Mgr. Bc. Ondřej B. Jurečka, ředitel 
tel. a fax: 583 445 120  
email: info@ppd-lostice.cz | www.ppd-lostice.cz 
ID datové schránky: shvk66g 

IČ 75004020 

POSLÁNÍ 
poskytování sociální služby „chráněné bydlení“ v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 
základním předmětem činnosti organizace je poskytování 
sociálních služeb vymezených v §§ 35 a 51 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

IDENTIFIKÁTOR  4267964 

ZŘIZOVATEL 
OLOMOUCKÝ KRAJ 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 

Uživatelům  
za úhradu poskytujeme základní činnosti 

 
 poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy, v případě 
potřeby praní, žehlení a drobné 
opravy ložního, osobního prádla 
a ošacení 

 poskytnutí ubytování 
 pomoc při zajištění chodu 

domácnosti  

 vzdělávací a aktivizační činnosti  
 zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím  
 sociálně terapeutické činnosti  
 pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí  

 základní sociální poradenství  

http://www.ppd-lostice.cz/
http://www.ppd-lostice.cz/
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Výše úhrad 
za základní činnosti a fakultativní služby 
 

Výše úhrady za základní činnosti sociální služby „chráněné bydlení“ byly stanoveny na 
základě § 17 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za 
základní činnosti a fakultativní služby byly stanoveny na základě kalkulací poskytovatele 
k jednotlivým položkám nabídky: 
 

1. Základní činnosti 
A Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy 

úhrada za celodenní stravu a pomoc s přípravou stravy  160 Kč / den | 65 Kč / oběd 

B Poskytnutí ubytování 

jednolůžková bytová jednotka – jednotlivec 170 Kč / den 

jednolůžková bytová jednotka – menší bytová plocha  167 Kč / den 

dvoulůžková bytová jednotka – každý z dvojice 110 Kč / den 

dvoulůžková bytová jednotka – neobsazená uživatelem 170 Kč / den 

praní a žehlení lůžkovin; praní a žehlení osobního prádla (do 1 kg / měsíc); praní a žehlení záclon a závěsů (co 
6 měsíců); drobné opravy ložního a osobního prádla bez úhrady 

C Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 120 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při údržbě domácích spotřebičů 120 Kč / hod. / 1 pracovník 

podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami  100 Kč / hod. / 1 pracovník 

D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím  20 Kč / hod. / 1 pracovník 

nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 20 Kč / hod. / 1 pracovník 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

60 Kč / hod. / 1 pracovník 

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 120 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

60 Kč / hod. / 1 pracovník 

F Sociálně terapeutické činnosti 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění osob 

120 Kč / hod. / 1 pracovník 

G Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 100 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí 100 Kč / hod. / 1 pracovník 

2 . Fakultativní služby – Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

pomoc při koupání nebo mytí                                      127 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při mazání (např. záda, nohy apod.)    127 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek         127 Kč / hod. / 1 pracovník 

pomoc při podávání jídla a pití  127 Kč / hod. / 1 pracovník 

praní (35 Kč / 1 kg) a žehlení prádla (10 Kč / 1 kg)   celkem 45 Kč / 1 kg 

poskytnutí přistýlky v obytné jednotce  50 Kč / noc / 1 osobu 

přeprava uživatele vozem organizace  12 Kč / do km / nad km 

 

Volnočasové aktivity uživatelů a projekty 
 
Uživatelé sociální služby „chráněné bydlení“ se v průběhu roku zapojili do řady 
společensko-kulturních aktivizačních činností, které využívají dle svého zájmu a svých 
možností.   

http://www.ppd-lostice.cz/
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Chceme upozornit pouze na vybrané TOP akce, které se usktečnily v prostorách sociální 
služby nebo v rámci dalších spřátelených sociálních služeb v Olomouckém kraji:  

 
 ŠIPKOVÁNÍ místo: Domov ADAM Dřevohostice  

ocenění: 3. místo v turnaji žen; 4. místo v turnaji mužů; nejlepší hráčka 
 SPORTOVNÍ HRY ŠUMPERK místo: PONTIS Šumperk  

ocenění: 1. místo v turnaji družstev; 3. místo v kategorii mužů 
 SPORTOVNÍ HRY 8. ročník místo: Domov důchodců Prostějov  

ocenění: 1. místo v turnaji družstev 
 Gastronomické klání „GULÁŠENÍ“ místo: Domov důchodců Prostějov  

ocenění: 3. místo v turnaji družstev. 
 
Při realizaci kulturně-společnských akcí pro uživatele jsme v průběhu roku spolupracovali 
s místními společenskými a školskými institucemi: Vystoupení dětí z mateřské školky 
v Lošticích | Koncerty žáků ze Základní umělecké školy v Lošticích | Kulturní dům 
Loštice v rámci akcí: Výstava obrazů; Velikonoční výstava, Podzimní výstava; Vánoční 
výstava. 
 

Uživatelé se zapojili do Rotopedtours a Pěškotours 2013, kterou organizovala Národní 
síť podpory zdraví. Na akci se podílelo 1778 seniorů ve věku 60 až 100 let ze 74 
sociálních služeb. V rámci akce bylo zdoláno 86.308,6 km. Obdrželi jsme CERTIFIKÁT o 
vytvoření českého rekordu „Největší počet naježděných a nachozených km seniory za 
měsíc“. 
 

Společnost Sodexo Pass Česká Republika vyhlásila program 
„Plníme přání seniorům“, do kterého organizace vstoupila 
s vlastním projektem „Co si spolu navaříme, to si taky 
sníme“. Projekt nesledoval nic mimořádného ani 
nereálného. Jednoduše to vyjádřila jedna naše uživatelka 
„Víte, nechci zapomenout, co jsem se v mládí naučila a na co 
jsem byla pyšná. Navařit, aby všem chutnalo. To ale víte, 
samotnou mne to nebaví“. Formou veřejné sbírky se „naše 
přání“ podařilo naplnit. 

 

Přehledy o uživatelích 
 

ZASTOUPENÍ UŽIVATELŮ PODLE POHLAVÍ  
> stav k 31. 12. 2013 < 

 

 

muži ženy

pohlaví 9 31

9

31

http://www.ppd-lostice.cz/
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POČET UŽIVATELŮ PODLE VĚKOVÉ STRUKTURY  

> stav k 31. 12. 2013 < 
 

 
 

PROMĚNY POČTU UŽIVATELŮ V PRŮBĚHU ROKU  
> stav k 31. 12. 2013 < 

 

 
 

PŘIJATÉ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ SCOIÁLNÍ SLUŽBY V OBDOBÍ 2009 – 2013  
> stav k 31. 12. 2013 < 

 

 

 

  2. ORGANIZACE A JEJÍ ZAMĚSTNANCI 
 PŘEDO ORGANIZACI 
Organizace je řízena ředitelem, kterého do funkce jmenuje zřizovatel (Rada 
Olomouckého kraje). Ředitel organizaci řídí prostřednictvím jednotlivých vedoucích 
úseků. Vedoucí úseků jsou zaměstnanci, kteří jsou oprávněni organizovat, řídit a 
kontrolovat práci podřízených a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Všichni 
zaměstnanci odpovídají řediteli za dodržování právních norem souvisejících 
s vykonávaným druhem práce dle své konkrétní pracovní náplně; ředitel organizace se 
zodpovídá Radě Olomouckého kraje.  
 

od 27 do 64 let od 65 do 79 let  80 a více let

počet 2 21 16

2

21

16

přijato odchod úmrtí

počet 7 7 1

7 7

1

2009 2010 2011 2012 2013

počet 8 23 18 12 29

8

23
18

12

29

http://www.ppd-lostice.cz/
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V organizaci jsou zřízeny tři pracovní úseky: 
 

 sociální úsek: sociální pracovnice metodicky vede pracovnice 
sociálních služeb – klíčové pracovnice a pracovnice sociálních 
služeb převážně v oblasti sociální práce s  uživateli sociální 
služby; vedení dokumentace; individuální plánování a další. 
Sociální úsek zabezpečuje poskytování základních činností a 
fakultativních služeb uživatelům sociální služby v rozmezí 
registrace sociální služby. 
ekonomický úsek: provádí ekonomické činnosti, správu a 
ochranu majetku. Plní úkoly spojené s přípravou a čerpáním 
finančních prostředků, jejich kontrolu, vyhodnocování 
přijímání potřebných opatření včetně statistických hlášení. 
sanitární a technický úsek: provádí úklid společných prostor; 
obsluhu plynofikované kotelny a běžnou údržbu zařízení 
organizace. 
 

Organizace má stanovenu strukturu a počet pracovních míst; pracovní profily 
zaměstnanců – kvalifikační požadavky; osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců a 
rozsah pracovních činností pro jednotlivé pracovní úseky. Činnost organizace zajišťovalo 
11 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2013) 

 ředitel (zastupuje sociální pracovnici)     1 

 sociální pracovnice       1 

 pracovník v sociálních službách – klíčová pracovnice   4 

 pracovník v sociálních službách (úvazek 0,5)    1,5 

 účetní (zastupuje ředitele)      1 

 pracovník údržby        1 

 pracovnice úklidu (úvazek 0,5)      1,5  
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA > stav k 31. 12. 2013 < 

 

ŘEDITEL

SOCIÁLN
Í ÚSEK

EKONO
MICKÝ 
ÚSEK

SANITÁR
NÍ A 

TECHNIC
KÝ ÚSEK

http://www.ppd-lostice.cz/
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Proměny zaměstnanců v průběhu roku 

 

 rozvázán 1 pracovní poměr na pracovní pozici „topič“ 

 uzavřeny 2 pracovní poměry na pracovní pozici „pracovnice sociálních služeb“ 
 

DÉLKA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU U ZAMĚSTNANCŮ  
> stav k 31. 12. 2013 < 

 

 

 

Platy zaměstnanců 
 

 
 evidenční počet 

pracovníků přepočtený 

počet pracovníků 
31. 12. 2013 

 plat 

hospodářsko-správní a provozně techničtí  2,00 2 31550 Kč 

sociální pracovnice                                    1,00 1 18662 Kč 

pracovnice sociálních služeb                      4,34 7 15219 Kč 

převážně manuálně pracující      2,60 4 13582 Kč 

 
Organizace v roce 2013 vyplatila na platech                                                                         2.197.494 Kč 
Průměrný plat dle všech pracovníků (přepočtených) za rok 2013 byl ve výši                  0, 18.423 Kč 

 
ČLENĚNÍ PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKOVÉ STRUKTURY  

> stav k 31. 12. 2013 < 
 

 

 

Profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních 

do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let

počet let 6 2 0 0 3

6

2

0 0

3

0

2

4

6

8

21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let

muži 0 0 1 1

ženy 1 2 3 3

0 0

1 11

2

3 3

0

1

2

3

4
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službách, zdravotnických a pedagogických pracovníků a ukládá jim povinnost dalšího 
vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Organizace 
u zaměstnanců rozvíjí znalosti a kompetence prostřednictvím: zaškolování a účastí 
zaměstnanců na odborném vzdělávání; zajišťuje a poskytuje jim pomoc a podporu od 
nezávislých odborníků a vytváří dobré pracovní podmínky.  
 
V návaznosti na dokument „Vzdělávací plán organizace 2010 – 2013“ a individuální 
vzdělávací plány stanovené na základě autodiagnostické metody vzdělávacích potřeb 
zaměstnanci absolvovali níže uvedené vzdělávání (uvádíme pouze výčet seminářů, bez 
počtu zaměstnanců na vzdělávací akci): 

 

 
 
V průběhu roku zaměstnanci absolvovali 477 vzdělávacích hodin; náklady na vzdělávání 
za všechny zaměstnance 10.880 Kč. Vytýčený „Individuální vzdělávací plán zaměstnance 
2013“ byl naplněn a rozsah vzdělávání stanovený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách u pracovníků sociálního úseku a ředitele (zastupuje sociální pracovnici) se 
podařilo splnit. 
 

Název vzdělávacího semináře / vzdělávacího modulu akreditace hodin 

Efektivita práce manažera a týmová spolupráce AK 16 

Hospodaření příspěvkových organizací  5 

Hospodaření příspěvkových organizací – novinky v účetnictví AK 5 

Inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO  AK 6 

Komunikace v týmu a řešení obtížných situací AK 16 

Odborná stáž v pobytové sociální službě AK 6 

Poradenský proces v práci pomáhajícího profesionála AK 8 

25

27

34

12

42

124

76

112

25
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21

28
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16

114

48

106
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Jurečka

Bayerová

Adamová

POČET HODIN VZDĚLÁVÁNÍ | 2013

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (z celkového rozsahu vzdělávání) 371 hodin / rok

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 477 hodin / rok

http://www.ppd-lostice.cz/
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Příprava poskytovatele na inspekci kvality sociálních služeb AK 12 

Public relations  8 

Rozhoduji za sebe aneb problematika k právním úkonům AK 8 

Řízení lidských zdrojů  16 

Sexualita třetího věku AK 5 

Školení k organizování a poskytování první pomoci  6 

Školení k Vyhlášce č. 50/1978  4 

Výcvik pro klíčové pracovníky AK 81 

Základy speciální pedagogiky AK 20 

Závěr roku v účetnictví příspěvkové organizace  5 

Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  5 

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti  5 

 

V pravidelných termínech proběhla supervize řízení ředitele zaměřená na roli manažera, 
vztahy v organizaci a manažerské nástroje, koncepční a programové aspekty činnosti 
organizace – supervizor PhDr. Martin Cipro, Ph.D. Pro pracovnice sociálního úseku 
(sociální pracovnice a pracovnice sociálních služeb) proběhly individuální a skupinové 
případové supervize – supervizor PhDr. Pavel Pokorný. Zaměstnancům sociálního úseku 
byla zabezpečena podpora nezávislého odborníka, která slouží k odborné podpoře, 
zlepšuje sebepoznání, pomáhá řešit problémy kolektivu a vztahy s uživateli – zabezpečila 
Mgr. Martina Langerová. 

 

Organizace se zapojila do vzdělávacích projektů 
 
Zaměstnanci organizace se zapojili do vzdělávacích projektů financovaných z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

 Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách poskytnout 

manažerům v sociálních službách ucelený akreditovaný cyklus vzdělávání a zlepšit tak manažerské 
dovednosti, což přinese vyšší efektivitu a kvalitu práce ve vedení organizace. 

 Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů – CAREER rozšíření kvalifikace 

vzdělavatelů a seznámení se s nejnovějšími trendy edukace, zlepšit vědomostní, dovednostní 
úroveň a kompetence odborných pracovníků státních a nestátních sociálních organizací. 

 Výcvik pro klíčové pracovníky projekt proběhl v období 2012/2013 v rozsahu 81 hodin. Za 

organizaci úspěšně absolvovala sociální pracovnice a pracovnice sociálních služeb – klíčová 
pracovnice. 

 Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Olomouckém, 
Jihomoravském a Pardubickém kraji projekt prostřednictvím akreditovaného odborného 

vzdělávání u pracovníků v sociálních službách rozvíjel odborné schopnosti, kompetence 
i osobnostní stránku. 

 
Zapojením se do výše uvedených projektů bylo dosaženo značné minimalizace nákladů 
na vzdělávání pracovníků.  
 

 

http://www.ppd-lostice.cz/
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Vedení odborných praxí 
 

Organizace v průběhu roku zabezpečila 8 odborných praxí v rozsahu 484 hodin (např. 
studenty oboru pedagogika – sociální práce Pedagogická fakulta UP Olomouc; účastníci 
akreditovaného kvalifikačního kurzu Bit cz training a další).  

 

Prezentace a propagace organizace 
 

 Již tradičně pod záštitou senátora Ing. Karla Korytáře proběhla oslava 
„MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN“ za účasti hostů MUDr. Michael Fischer, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje; PaedDr. Jarmila Odložilová, Krajská předsedkyně 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR; zástupců místní organizace ČSSD 
Loštice.  

 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a 
sociálních studií udělila při příležitosti „Světového dne sociální práce“ organizaci 
“PAMĚTNÍ LIST“ jako poděkování za dlouholetou spolupráci při pregraduální 
přípravě sociálních pracovníků.  

 Organizace uspořádala 3. ročník turnaje „UČÍME SE, NEZLOBIT“ pro uživatele 
chráněných bydlení v Olomouckém kraji.  

 V rámci "Týdne sociálních služeb ČR" sociální služba pro širokou veřejnost 
uspořádala "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2013". 

 
Prezentovali jsme se nejenom prostřednictvím tištěných materiálů a prezentací na 
workshhopech se studenty; v oblastním tisku a při setkání s občany, ale rovněž 
prostřednictvím webové stránky www.ppd-lostice.cz. Webová analýza Google Analytics 
poskytuje dokonalý přehled o provozu a efektivitě marketingu a dokládá, že naše 
webové stránky navštívilo 2525 unikátních a 3729 celkový počet návštěv. 
 

 

http://www.ppd-lostice.cz/
http://www.ppd-lostice.cz/
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Rozvoj organizace | www.ppd-lostice.cz/rubriky/ke-stazeni/koncepce-rozvoje-2013-2016/ 

 
Rozvojové cíle organizace jsou detailně rozpracovány v dokumentu „Koncepce rozvoje 
sociální služby 2013 – 2016“ do specifických oblastí. Stanovené dílčí rozvojové cíle na 
rok 2014 byly naplněny.  
 

   3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
Financování poskytovaní sociální služby ze strany uživatelů společně s dotací 
poskytnutou MPSV a příspěvkem Olomouckého kraje tvoří stěžejní část financování 
organizace.  

 

 
 

3.1 Výnosy  
 
Schválený rozpočet výnosů upravený z původních 4.307.000 Kč na 4.775.000 Kč. 
Skutečné naplnění celkových výnosů bylo ve výši 5.068.668,60 Kč z toho: 
 

Výnosy  

Výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů  2.754.045,00 Kč 

Výnosy z pronájmu 
Čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů  
- peněžní dary 
Čerpání fondu reprodukce majetku, investičního fondu 

27.725,00 Kč 
34.185,00 Kč 

 
145.429,01 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti  22.622,34 Kč 

862,25

16000

22622,34

27725

34185

145429,01

219312

777488

1071000

2754045

Úroky

Dotace Úřadu práce ČR

Ostatní výnosy

Pronájmy

Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů

Čerpání investičního fondu na opravy

Mzdový příspěvek Centrum Mentoringu

Příspěvěk Olomoucký kraj

Dotace MPSV

Platby uživatelé

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY | 2013

Kč / rok

http://www.ppd-lostice.cz/
http://www.ppd-lostice.cz/rubriky/ke-stazeni/koncepce-rozvoje-2013-2016/
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Úroky  862,25 Kč 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů MPSV    1.071.000,00 Kč  

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚP ČR 
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů CM 

16.000,00 Kč 
219.312,00 Kč 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC 777.488,00 Kč 

z toho: příspěvek na provoz 566.000,00 Kč 

z toho: příspěvek na odpisy    211.488,00 Kč 

 

3.2 Náklady 
 
Schválený rozpočet nákladů upravený z původních 4.744.000 Kč na 4.775.000 Kč. 
Skutečné čerpání celkových nákladů bylo ve výši 5.067.108.01 Kč z toho: 
 

Náklady 

Spotřeba materiálu 171.490,37 Kč 

Spotřeba energie         935.900,00 Kč 

Opravy a udržování   243.874,09 Kč 

Cestovné                                                                                                                       14.452,00 Kč 

Náklady na reprezentaci        2.084,21 Kč 

Ostatní služby            283.228,42 Kč 

Mzdové náklady             2.227.024,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění    747.175,00 Kč 

Jiné sociální pojištění                8.819,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 
Jiné daně a poplatky 

99.442,18 Kč 
500,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku   211.488,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku    106.200,22 Kč 

Ostatní náklady z činnosti       15.430,52 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2013 byl stanoven jako vyrovnaný, skutečnost: 

Výnosy   5.068.668,60 Kč 

Náklady  5.067.108,01 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2013 činil  1.560,59 Kč 

 
Hospodaření organizace k datu 31. prosince 2013 skončilo se zlepšeným výsledkem 
hospodaření. 

 

3.3 Významné investiční a údržbové akce 
 
Došlo k zajištění a provedení nezbytných oprav:  

 oprava výtahu – výměna frekvenčního měniče                 145.429,01 Kč 

 oprava osobního auta v majetku organizace               013.154,50 Kč 

 oprava WC v obytných jednotkách                                            008.000,00 Kč  

 výměna dveří v interiéru jídelny a chodby                              050.493,00 Kč 
 

Neinvestiční akce (oprava) „Provedení sanace zdiva“ v celkové částce 2.620.869,71 Kč 
byla uhrazena zřizovatelem. 

 

http://www.ppd-lostice.cz/
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3.4 Účelová dotace 
 
Účelová dotace MPSV program podpora A byla 
poskytnuta a vyčerpána ve schválené výši 1.071.000 
Kč. Úřadem práce České republiky, Krajské pobočky v 
Olomouci byl poskytnut příspěvek na SÚPM v celkové 
výši 16.000 Kč, který byl vyčerpán. Na základě 
rozhodnutí OPLZZ/GG2.1/74/3/00087 byla poskytnuta 
dotace občanskému sdružení Centrum Mentoringu 
na projekt „PRÁCE ŠITÁ NA MÍRU“. Projekt je určen 
dlouhodobě nezaměstnaným v Olomouckém kraji. 
Účastníkům projektu umožňuje rozšířit si možnosti 
pracovního uplatnění, případně se přeorientovat na 
zcela jinou profesi. U účastníka je přihlédnuto k 
individuálním schopnostem a dovednostem a dosud 
"neodhalenému" vnitřnímu potencionálu. Organizace 
obdržela mzdový příspěvek v celkové výši 219.312 Kč, 
který byl vyčerpán.  

 

3.5 Závazné ukazatele  

 
Limit mzdových prostředků byl schválen zřizovatelem ve výši 2.102.000 Kč; vyčerpán ve 
výši 2.206.131 Kč včetně poskytnuté dotace z Úřadu práce ČR a mzdového příspěvku 
Centra Mentoringu. Neinvestiční příspěvek na odpisy poskytnutý zřizovatelem schválen 
ve výši 210.000 Kč. Celkové náklady byly ve výši 211.488 Kč. Zřizovatel navýšil příspěvek 
na odpisy ve výši 1.488 Kč.     

 

   4. HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 

4.1 Investiční fond 

Zůstatek investičního fondu k 01. 01. 2013 147.571,21 Kč 

Tvorba investiční fondu činila 211.488,00 Kč 

z toho: účetní odpisy ve výši  211.488,00 Kč 

Čerpání investiční fondu činilo 304.917,01 Kč 

z toho: odvod z odpisů  
              posílení zdrojů určených k financování údržby a opravy 

159.488,00 Kč 

z t         majetku 145.429,01 Kč 

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 54.142,20 Kč 

 

4.2 Fond odměn 

Zůstatek fondu odměn k 01. 01. 2013 2.000,00 Kč 

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2013 2.000,00 Kč 

Fond odměn nebyl v roce 2013 použit. 

http://www.ppd-lostice.cz/
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4.3 Rezervní fond tvořený  
ze zlepšeného výsledku hospodaření 
Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření k 01. 01. 2013 

11.826,05 Kč 

Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření k 31. 12. 2013 

11.826,05 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v roce 2013 použit. 

 

4.4 Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 

Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 01. 01. 2013 
Tvorba rezervního fondu činila  
Čerpání rezervního fondu činilo 

4.072,00 Kč 
40.185,00 Kč 
34.185,00 Kč 

Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 31. 12. 2013 10.072,00 Kč 

 

4.5 Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP 

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 01. 01. 2013   9.265,43 Kč 
Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2013 22.184,00 Kč 
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činilo  24.461,00 Kč 
z toho: příspěvek na stravování   23.462,00 Kč 
z toho: příspěvek životní výroční (věcný dar) 999,00 Kč 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2013 6.988,43 Kč 

 

  5. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Vnitřní kontrolní systém v organizaci je aktivním nástrojem na zajištění ochrany 
veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům, způsobených 
porušením právních předpisů nebo nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými prostředky.  
 
Na základě vytýčených kontrolních cílů v průběhu roku proběhlo 24 vnitřních kontrol 
stanovených na základě analýzy rizik a možného dopadu. Kontrolní činnost, vedená 
statutárním zástupcem organizace, směřovala k objektivnímu a pravdivému zjišťování, 
které bylo následně vyhodnoceno. Kontrolní činností nebyly zjištěny závažné 
nedostatky, které by měly dopad na hospodaření organizace a ovlivnily její ekonomiku. 
Nebyla prokázána manka ani úrokové prodlení. Zjištěné nedostatky formálního 
charakteru byly v termínu odstraněny.  
 
V návaznosti na zjištěné nedostatky byla provedena aktualizace vnitřních směrnic 
organizace: „Analýza a hodnocení rizik“ a „Audit hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti“. Nutno konstatovat, že se v organizaci osvědčila zásada „čtyř očí a dvou pod-
pisů“ při stanovených operací, a to předběžnou kontrolu na pozici „příkazce“ provádět 
souběžně s předběžnou kontrolou na pozici „správce“.  

 

http://www.ppd-lostice.cz/
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Kontroly provedené zřizovatelem 

 

 Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu 
s ustanovením Rady Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
proběhla kontrola: 
- na hospodaření organizace; 
- na zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnost z pohledu 

vytvořených podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání 
veřejných prostředků; 

- dodržování zřizovací listiny, právních předpisů, nařízení zřizovatele a opatření 
přijatých v mezích těchto předpisů.  

Protokol o výsledku kontroly konstatuje, že současně nastavený systém vnitřního 
řízení kontroly poskytuje vedoucím zaměstnancům ve všech oblastech 
spolehlivé informace tak, aby včas přijímali opatření k nápravě případných 
nedostatků na jednotlivých úsecích hospodaření příspěvkové organizace, jak 
ukládá § 25 odst. 2 písm. e) a § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve všech kontrolovaných oblastech: 
- kontrolou NEBYLO zjištěno žádné porušení; 
- nápravná opatření organizaci NEBYLA uložena. 
 

Kontroly provedené dalšími orgány 
 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Kontrola na základě Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů: 
- kontrolou NEBYLO zjištěno žádné porušení; 
- nápravná opatření organizaci NEBYLA uložena. 

 
 Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Olomouc 

Státní kontrola podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontore, ve znění 
pozdějších předpisů, se specifickou úpravou podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 
- porušení ustanovení zákona o sociálních službách NEBYLO KONSTATOVÁNO; 
- nápravná opatření organizaci NEBYLA uložena. 

 

  6. PŘÍLOHY 
 

 ROZVAHA  

příspěvkové organizace k 31. 12. 2013  

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

příspěvkové organizace k 31. 12. 2013  
  

http://www.ppd-lostice.cz/
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace 
 

zpracována podle dokumentu 
„ZÁSADY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM“ 

kolektivem zaměstnanců  
ONDŘEJ B. JUREČKA | ZUZANA POSPÍŠILOVÁ| RENATA RABENSEIFEROVÁ 

za organizaci předkládá ředitel 
ONDŘEJ B. JUREČKA 

 

Loštice | 20. ledna 2014 
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